
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2018/2019 
  
Styrelsen för Saltsjöbadens Slalomklubb lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för säsongen 
2018/2019. 

1 Verksamheten i kommittéerna  
Under den här rubriken redovisar styrelsen klubbens verksamhet fördelad på de olika 
kommittéerna. 

2 Anläggning & Drift  
2.1 Genomförda arbeten 
Inför säsongen 2018/19 började vi att investera i anläggningen för framtiden. Mycket arbete 
och investeringar återstår men vi gjorde många framsteg för att förbättra 
snöläggningskapaciteten, belysningen och driftsäkerheten på liften. Snöläggningskapaciteten 
behöver utvecklas ytterligare under kommande säsonger och belysningen behöver förbättras. 
Vi börjar komma ifatt med service och underhåll av liften, men har en del arbete kvar. Vi 
måste fortsätta att skapa förutsättningar för att kunna lägga snö snabbare och i varmare 
temperaturer.  
Vi körde igång snökanonerna i december, men sedan uteblev kylan fram till i januari då det 
blev tillräckligt kallt för att lägga tillräckligt med snö för att öppna backen. 

2.1.1 Snöläggning 
Snöläggningen började med en stor utmaning när kompressorn havererade strax innan jul. För 
att utnyttja de kalla dagarna fick vi tack vare en medlem tillfälligt låna en dieselkompressor 
innan vi efter nyår kunde köpa en bättre begagnad kompressor genom uppskattade bidrag från 
medlemmar. Den nya kompressorn i kombination med den snöfläkt som införskaffats och ny 
LED-belysning gjorde att snöläggningen blev ca 30% effektivare räknat i sänkta elkostnader. 
Tunnan la snö i stort sett utan hjälp från lansarna i den nedre tredjedelen av SL backen.  
Nödvändig service och provkörning av systemet har genomförts löpande.  
Inför den kommande vintersäsongen 2019/20 investerar vi i ytterligare en tunna (snöfläkt) och 
en pump för att maximera snöläggningskapaciteten även vid temperaturer mellan minus 2 
grader Celsius och minus 3. Tidigare har vi inte kunnat producera snö vid dessa grader.  
2.1.2 Lift 
Liften gick mycket bra säsongen 18/19. Vi hade bara ett enda längre stopp (en urspårning) 
vilket orsakades av att några barn drog iväg byglarna utåt sidan för att få fart till SL-backen. 
Det omfattande arbete som gjordes på försäsongen för att byta ut slitna delar gjorde att 
servicekostnaderna under säsongen minimerades och driftstoppen uteblev. Fantastiskt 
uppskattat och bättre drift än på många år i vår i övrigt lite ålderstigna lift. Vi har fortsatt 
arbetet med att byta ut de äldsta medbringarna för att minimera risken för att barn lyfts upp i 
liften efter start. Den typen av incident inträffande inte 2018/19. En medbringare kostar ca 
5000 kr per styck. Vi kommer att byta ut fem per år för att minimera risken för att det ska 
inträffa. Linan (vajern) är sliten och kommer att bytas ut inför kommande säsong 2019/20. 
Snart har alla hjul och kullager bytts ut och ställts in.  



 

2.1.3 Pistmaskin.  
Den gångna säsongen var på många sätt händelselös vilket i detta sammanhang är bra. 
Pistmaskinen gjorde sitt femte år i backen och fungerade utan större problem, även om vi i 
slutet av säsongen hade några problem med fräs och band som åtgärdats under sommaren. 
Under våren skolades ett antal nya förare in och gick SLAO:s pistmaskinsutbildning. Samtliga 
nya förare schemaläggs kommande säsong och ersätter förare vars barn antingen slutat eller 
gått vidare till skidgymnasier. Samtliga förare, med något undantag, har nu genomgått 
SLAO:s utbildning och några har även Förarbevis vilket kräver mer än 200h körtid.  
Vi har påbörjat att utreda ett byte av maskinen. Den nuvarande är till fullo betald. 
Anledningen till byte är att den befintliga maskinen gått många timmar, över 12 500, samt att 
klimatet i kombination med att vi sprutar snö med havsvatten gör att maskinen rostar. Därför 
väljer vi att byta ut maskinen medan den har ett andrahandsvärde och sökandet på ett nytt 
begagnat objekt har inletts. 

2.1.4 Belysning 
Vi bytte ut ca 20 lampor till LED-belysning vilket bidrog till minskad elkonsumtion och 
bättre belysning. Ett träd föll på en luftkabel i familjebacken vilket böjde en av 
fackverksstolparna. Stolpen är reparerad. Resning kommer att ske i höst. 

2.2 Höjning av backen 
Vi har fått tillstånd av kommunen att höja backen sydöst om liften (dvs den vi kallar 
Slalombacken) med 4 meter. Arbetet med att transportera fram schaktmassor påbörjades i 
september 2019. Schaktmassor kommer också att användas för att jämna ut nedanför den 
stora stenen i familjebacken för att skapa bättre förutsättningar för en Free-ride park i det 
området. 

2.3 Anläggningsplan 2018/2019 
Visionen om en ”Vinterstadion 2.0” börjar ta form. Tillsammans med marknadsgruppen 
arbetar vi med att definiera och stegvis investera i anläggningen för att göra den attraktiv för 
skolor och allmänheten under hela året.  

2.4 Avtal med kommunen  
Sen drygt ett år har vi som bekant säkrat vederhäftiga avtal med kommunen för vår 
verksamhet och nyttjande av Vinterstadion. Det har i sin tur bidragit till fortsatta dialoger 
kring hur Vinterstadion ska utvecklas och förvaltas med olika alternativ och möjligheter. 
Arbetet med dessa frågor går sakta framåt och är beroende av flera intressenter. Nacka 
Kommun som är en viktig part är delaktiga men allt styrs av mycket byråkrati och formalia 
som vi får anpassa oss till.  Fortsatta dialoger och arbetet med att skapa Vinterstadion 2.0 
fortlöper enligt plan på bred front. Dialogerna omfattar främst Slalomklubben, Cykelklubben 
och Nacka Kommun som alla har ett stort intresse för en balanserad samsyn såväl för 
respektive förening som för allmänheten med besökare. Inom naturreservatet fortsätter 
dialogerna och arbetet med Nacka Kommun för att ändra detaljplanen. Den gemensamma 
ambitionen är fortsatt att skapa en levande året runt anläggning för flera sporter samt 
allmänheten. 

  



 

3 Marknadskommittén 
Att hitta samarbetspartners och bidrag till Saltsjöbadens Slalomklubb är marknadskommitténs 
främsta uppgift. Under säsongen skapades en insamling för att kunna bidrag med finansiering 
av vår nya luftkompressor. En investering som uppstod när snöläggningen var i sitt mest akuta 
skede under januari. Klubben är oerhört tacksam för de bidrag som inkom.  
Vi har även arbetat med att förtydliga och paketera flera olika typer av möjliga samarbeten 
såsom friluftsdagar för skolor, företagsevent och uthyrning av backen. Bland annat hade 
Kunskapsskolan en friluftsdag i backen och vi hade filminspelning av TV4:s nya 
bergsbestignings-program "Expeditionen" med Mikael Persbrandt och Little Jinder. Vi ser 
även gärna att fler medlemmar förlägger sina företagsevent till backen enligt konceptet 
parallellslalom med Tyrolermiddag.  
Under året har vi även arbetat med att tydliggöra våra sponsorupplägg för att attrahera fler 
sponsorer till klubben.   
Klubben står i ett skifte med behov av nya sponsorer som kan komplettera de tidigare. Ett 
arbete som kommer att ligga i fokus under den kommande säsongen 2019/2020. Inför 
säsongen uppskattas därför fler uppslag på lämpliga sponsorer och samarbetspartners.  
Värt att påminna om är att bidrag och sponsring behöver inte alltid vara rena pengar utan det 
kan vara produkter för utlottningar, material till anläggningen mm. Här kan alla klubbens 
medlemmar vara med att påverka. 

4 Tävlingskommittén 

Under säsongen 2018/2019 arrangerade vi följande tävlingar:  

• Stockholm Race för U10 – mixed D/H 9 och D/H 10 
• Mälarcupen för U12 D/H 
• Saltisparallellen för U12 & U14 D/H 
• Fyra Saltis cup inkl KM 
 

Stort tack till alla hårt arbetande tävlingsansvariga och funktionärer som varit med och 
säkerställt den höga kvalitet alla våra tävlingar haft. Vi har ett brett och stort engagemang 
bland föräldrar när det gäller tävlingar och att delta i tävlingsledning, något vi ska vara stolta 
över. Organisationen har i år fått nya tillskott till de flesta av arbetsgrupperna. Dock är vi i 
fortsatt behov att kontinuerliga tillskott.   
Vi vill särskilt passa på att lyfta fram vår fantastiska Tidtagargrupp som med stort 
engagemang, lugn och en otrolig kompetens, tävling efter tävling levererar tidtagning och 
resultat av toppklass.   
I år arrangerade vi STHLM Race för U10 i ett något annorlunda format. Regionen har bestämt 
att alla klubbar skall erbjudas att anordna tävling för U10 vilket lett till att klubbarna delar nu 
upp sig på att 4 klubbar tävlar vid varje Stockholm Race. På förmiddagen tävlande U9 barn 
och på eftermiddagen U10 barn.  
Formatet har visat sig mycket uppskattat bland både åkare, föräldrar och deltagande klubbar, 
mindre och mer familjära tävlingar har lett till mindre oro och stress hos de unga åkarna. 



 

Dessutom gör formatet att väntetiden i backen halveras. Till start kom det 124 åkare som 
gjorde upp om placeringarna i en väl fungerande backe.   
I år körde vi återigen Saltisparallellen, som har kommit att bli väldigt uppskattad både internt 
och externt. Tävlingen är för barn i U12 och U14. Vi vill lyfta fram alla insatser inom 
Tävlingsledning med start och genomförande, Marknad för sponsorer och priser, bemanning 
av café, Tidtagargrupp och speakers för digert arbete, Snöläggning/Drift och inte minst våra 
duktiga pistmaskinsförare som trots att Parallellen i år anordnades i slutet av januari lyckades 
få till en arena i toppklass.   
Vi fortsatte på inslagen väg med att ta intryck av debatten kring hetsen om poäng och ranking 
inom ungdomsidrotten. Tävlingsledningen beslutades därför att likt förra året lotta ut 
startplatser till den populära tävlingen. Detta medförde ett större antal anmälningar än tidigare 
och ett större startfält bland U14 där det tidigare inte varit fulltecknat.  Vidare kan vi nöjt 
konstatera att alla barn som ville åka i slutändan erbjöds plats att delta.  
Vi arrangerade en deltävling i Mälarcupen för U12 D/H. I början på Mars kunde vi attrahera 
117 åkare från hela Mälardalen till vår hemmabacke. Tävlingen löpte på mycket bra, tack vara 
en stark tävlingsledning och duktiga tidtagare. Tyvärr är intresset att anordna tävlingar stort 
även utanför Stockholm och vi kommer inför nästa säsong inte att anordna denna tävling.   
I årets upplaga av Saltis cup hade vi möjlighet att arrangera 4 deltävlingarna inklusive KM. 
En Saltis Cup var tvungen att ställas in men kunde flyttas till nytt datum då underlaget inte 
bedömdes som säkert. Omkring 120-150 åkare deltog vid varje deltävling. Stort tack till alla 
tävlingsansvariga i respektive åldersgrupper som slitit för att få allt att flyta på så bra som 
möjligt.  
Saltis Cup som format handlar mycket om att skapa en fin gemenskap och grund kring 
tävlandet. Vi bör alla inom klubben ha överseende och förståelse för att det tighta tidsschema 
som råder ibland kan var väl tight vid behov av saltning etc. Inför kommande säsong kommer 
formatet att utvärderas och ses över.  
Vi har en bra tävlingsorganisation inför kommande år i de äldre årskullarna men behöver fylla 
på i speciellt U10. Alla tävlingsansvariga som representerar varje åldersklass har gått 
Skidförbundets utbildning för tävlingsansvariga som är ett krav från Skidförbundet för att få 
anordna tävlingar. 
  



 

5 Träningskommittén 
Säsongen 2018/2019 var ännu ett bra år för SSLK. Vi befäster platsen som en av landets 
största alpina slalomklubbar och kan konstatera att vi i flera årskullar (U10 och U16) har varit 
den största klubben i Sverige. Med en bra snöläggning kunde träningsverksamheten starta 
enligt plan med bra förutsättningar och underlag. 
Inom träning har det under den gångna säsongen skett en del förändringar. Stora som små. 
Allt för att försöka skapa rätt förutsättningar med bästa kvalitet utifrån förutsättningar och 
ekonomi. Förändringarna utgjordes av: 

• Ingen hel- eller deltidsanställd huvudtränare/sportchef 
• Införande av konsult under försäsong Pinnen (tränare från Funäs) för att skapa spets 

och kompetensöverföring 
• Införande av Träningskommitté för att driva och utveckla området träning 
• Utvecklande av fler ungdomstränare med SG kompetens på bredare front 
• Strukturerad organisation med roller, lika för alla grupper 
 

På det stora hela har förändringarna fungerat väl och bidragit till stort driv och engagemang 
för träning med hög kompetens. Dock finns alltid utmaningar och förbättringsområden där 
ambitionen är att skapa en struktur som inte är personberoende från år till år. 
Barmarksträningen fungerar ok. Det är alltid en utmaning sett till intresse och engagemang 
hos de aktiva som har andra sporter i väntan på att skidsäsongen startar. En annan utmaning är 
att hitta önskad tränarkompetens och kvalitet till rätt kostnad. Inför kommande säsong testar 
vi även här ett nytt upplägg för att både ta vårt ansvar som idrottsförening och samtidigt 
erbjuda något som kan tilltala alla. Oavsett ambitionsnivå och intresse för barmarksträning. 
Lägret för de äldre åkarna i Juvas fick ställas in pga snöbrist. Ett 15-tal U16 åkare och några U14 åkte 
på precamp i Stubaital. Johan Öhagen var inhyrd tränare tillsammans med Max Wedsjö. Stubailägret 
var mindre lyckat då de första dagarnas träning fick ställas in pg av dåligt väder.  

U16 hade två träningsläger i november och tillsammans med U14 ytterligare två läger i december. 
Samtliga läger anordnades i Funäsdalen. Det sista lägret var dessutom ett fartlager i Funäsdalen. 

I december ordnades klubbläger för U8 – U14 i Vemdalen med stor uppslutning samt ett mindre läger 
för U10/U12 i Kläppen över lucia. Båda lägren var lyckade även om lägret i Vemdalen blev en 
logistisk utmaning då snön kom sent till området denna vinter. 

Senare under vintern hade U8 ett dagläger i Kungsberget och U12 ordnade ett helgläger i Bjursås. 

Under året har Axel Bäck haft uppdrag för klubben för att utveckla tränarfrågor och vara 
behjälplig som stöd för tränarna. Han har också hållit i flera utbildningar. 
Träningen i backen kom igång i januari och vi hade bra träning i hemmabacken under hela säsongen. 
Tränaransvariga under säsongen: 

• U16 Max Wedsjö och Erik Brobacke 
• U14 Hanna Miedel och Ebba Andersson  
• U12 Oliver Gåse och Victor Trane med stöd av föräldratränare 
• U10 Niclas Trane med föräldratränare. 
• U8 Malin Ortbrink och Per Jaldeborg med stöd av föräldratränare och yngre ungdomar. 
• Skidlekis Föräldrar tränar sina egna barn 



 

 

Lägerverksamheten tog höjd för en hög ambition med flera valbara läger under försäsongen för fler 
åldersgrupper. Detta för att vi ska kunna erbjuda ett bra utbud av läger och träning i klubbens regi, för 
att bibehålla och stärka klubbkänslan samt undvika att man annars söker egna/andra alternativ för 
träning.  

Dock införlivades inte den ambitionen fullt ut som upplevelse hos medlemmarna. Känslan blev istället 
att det var för många läger och därmed svårt att ta till sig. Vissa upplevde stress över att behöva vara 
med på alla och andra osäkra på vilka de skulle välja. Det bidrog till splittrat antal anmälningar på 
flera läger istället för många på några få som i sig försvårade planering och lägerbudget. Till 
kommande år kommer vi återgå till några få med hög kvalitet som förhoppningsvis alla kan delta på. 

6 Ekonomi  
Det är glädjande att meddela att säsongen 2018/19 genererade ett positivt resultat på cirka 300 
tsek. Resultatet har åstadkommits genom en bättre uppföljning och kostnadskontroll och 
genom hårt arbete med att få bidrag och tillskott till investeringar. Investeringar på drygt 600 
tsek har genomfört i backen. Snökapaciteten har förbättrats genom bland annat en ny 
snökanon (tunna) och en ny kompressor. Ett stort belysningsprojekt har också genomförts. 
Kostnaden för investeringarna har täckts genom bidrag från kommunen, riksidrottsförbundet 
och genom donationer från medlemmar. Det nya belysningssystemet gör att elkostnaden har 
minskat. En ny kompressor har också införskaffats då den gamla gick sönder, dessutom vid 
ett illa valt tillfälle. Haveriet medförde en ökad kostnad för diesel detta år då en temporär 
dieselkompressor fick lånas över en period. En del av belysningsprojektet har kostnadsförts i 
år medan den större delen samt kompressorn kommer att skrivas av på 5 år. Årets positiva 
resultat är hänförligt till intäkterna för belysningsprojektet, snöprojektet och den nya 
kompressorn och kommer att användas till kommande års avskrivningar på dessa 
investeringar. Även den nya kompressorn har bidragit till minskad elförbrukning. 
Övrigt att notera under året är budgetarbetet har fungerat väl. Inför samtliga läger har en 
budget upprättats och genererat en tillfredställande lägermarginalet under året från att 
föregående år ha varit haltande. Cafeterians intäkter har ökar under året men tyvärr är 
marginalerna sämre i år pga av ökade kostnader för inköp. Kostnader för reparation och 
underhåll av lift har minskat betydligt tack vara stora investeringar i liften föregående år. 
Under många år har klubben haft kundfordringar på medlemmar som inte har betalt 
medlemsavgifter, läget, etc. Under året har många av skulderna krävs in genom upprepade 
telefonsamtal och mejl. På så sätt har skulderna minskat och de äldsta skulderna som ej har 
kunnat erhållas har skrivits av som kundförluster. Genom föregående och årets arbete med att 
förändra betalningslösningar måste nu läger och träningsavgifter bokas och betalas via 
hemsidan och inte via faktura vilken kommer att minska problemen med icke betalda 
kundfordringar i framtiden. Ett stort arbeta har också lagt ner på att automatisera bokföringen 
och en del av har också lagts ut på en redovisningsfirma. Det har medfört en kostnad som 
dock mer än väl kompenseras av det minskande arbetet med bokföring internt i klubben.  
Lönekostnaderna har minskat med drygt 200 tsek under året. Det är tack vare att klubben inte 
har haft en deltidsanställd tränare utan istället ett flertal timanställda tränare. En extern tränare 
har också använts vid läger för u16 vilket har minskat lönekostnaderna markant. Kostnaderna 
för den externa tränaren har täckts av lägeravgifterna.  



 

Under året har ett lån tagit på 200 tsek med en amorteringstid på fem år. Lånet har inte 
utnyttjats under året men kan komma att behövas inför nästa år då en ny pistmaskin behöver 
införskaffas samt att en ny elkabel kommer att behövas för ytterligare en snökanon. Lånet är 
bara till för att täcka kassaflödet som då kan behövas och kostnaderna för investeringarna 
måste täckas genom att söka bidrag och från välvilligt inställda medlemmar. 
Under våren fick klubben en donation från en bortgången eldsjäl som varit aktiv i 
Saltsjöbadens idrotts- och skolrörelse. Donationen genom testamente uppgår till 400 tkr och 
kommer på förslag från styrelsen på årsstämman användas till årliga utdelningar till utvalda 
aktiva och eller tränare i klubben som utmärker sig. Med det menas inte enbart eller primärt 
att utmärka sig genom resultat. Minst lika viktigt är klubbens värdegrund IGLO. 

7 Styrelsen  
Vid årsmötet den 28 september 2018, där 26 medlemmar deltog omvaldes, i enlighet med 
valberedningens förslag, Håkan Westberg (ordförande), Per Hammarlund (drift & 
anläggning), Carl Brusewitz (tävling), Peter Heuman (marknad), Göran Ekman (suppleant). 
Som nya styrelsemedlemmar valdes Pär Båge (sekreterare), Mikael Lindh Hök (vice 
ordförande), Marie Eneqvist (träning/klubbhus), Gunnar Tolf (administration) och Lisa 
Seligson (ekonomi).  

7.1 Styrelsens arbete  
7.1.1 Styrelsemöten och kommittémöten  
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Arbetet inom styrelsen har drivits i en 
anda av samförstånd. Utöver dessa möten har Träningskommittén haft 5 möten med fokus på 
att säkerställa en bra verksamhet med planering för. Träning, läger, tränare och utveckling. 
Den gångna säsongen har fortlöpt enligt plan där styrelsen utgår från en Årskalender som 
spänner över hela verksamheten. Allt för att skapa framförhållning, bra planering och 
genomtänkta beslut. Flera operativa beslut har fattats under året. Det har inte funnits någon 
dramatik och har heller inte krävts några extraordinära diskussioner eller åtgärder. 
7.1.2 Valberedning. 
Valberedningen har under året utgjorts av Knut Leuckfeld (sammankallande) och Christoffer 
Lundqvist. 
7.1.3 Föreningens revisorer. Föreningens revisorer har under året varit Mattias Segerros som 
omvaldes på den ordinarie föreningsstämman. 
7.1.4 Föreningens anställda. Under verksamhetsåret har klubben inte haft några hel- eller 
deltidsanställda utöver ett antal timanställda ungdomstränare. 
7.1.5 Medlemmar, avgifter och resultat. Klubben hade vid utgången av verksamhetsåret ca 
539 registrerade medlemmar, varav ca 316 barn/ungdomar i träning och 11 vuxna i träning. 
Vi har också ett 20-tal FIS-åkare på Skidgymnasium. Omsättningen under året var 3 216 tkr 
med ett positivt resultat om 394 280 kr. 

 


